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Algemeen
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het heeft even geduurd, maar nu lijkt het dat we na nog een aantal heerlijk zonnige zomerse dagen,
de herfst echt haar intrede heeft gedaan.
Het is een tijd vol veranderingen. En ook al weet je dat het elk jaar weer gebeurt, elke verandering is
altijd even wennen. 
Gekleurde bladeren vallen van de bomen, je kunt weer paddenstoelen spotten en heerlijke
wandelingen afsluiten met chocolademelk. De herfstvakantie is voorbij, de klok is verzet, de dagen
worden weer korter en de sprint naar de kerstvakantie kan worden ingezet. Uiteraard hopen we dat
iedereen genoten heeft van een heerlijke herfstvakantie.

We kunnen terugkijken op een geslaagde kinderboekenweek en een succesvolle Gi-GA-Groene
tentoonstelling met mooie kunstwerken. De tentoonstelling werd druk bezocht.

Nu het alweer november is, komt Sinterklaas weer in zicht. Kinderen beginnen al de vraag te stellen:
“Hoeveel nachtjes nog tot Sinterklaas komt?” Langzaam maar zeker zijn we ook op school gestart
met de eerste voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest.
Een spannende, maar ook een hele mooie en gezellige tijd voor iedereen om met elkaar de sfeer te
beleven. Wij kijken er in ieder geval naar uit.

Team Schuttevaer

Van de OR
Door het schooljaar heen staan er activiteiten
voor de kinderen gepland. Naast de hulp die we
van als ouderraad bieden zijn er bij een aantal
activiteiten nog extra handen nodig.

Zou u in het onderstaande schema achter de
activiteit(en) waar u hulp wilt bieden een kruisje
noteren.

De ingevulde brief mag bij één van de
leerkrachten worden ingeleverd. Vervolgens
zullen wij als OR deze brieven ontvangen zodat
wij weten met wie we contact op kunnen nemen
voor extra hulp.

Alvast heel erg bedankt voor uw hulp. Zonder u
als ouder zouden we deze activiteiten nooit tot
een succes kunnen maken.

Heeft u nog vragen of opmerkingen voor de
ouderraad? U kunt altijd contact opnemen via
orschuttevaer@gmail.com of een berichtje
achterlaten in de brievenbus in de centrale hal
op school. 

Keeten 2
4417 CD Hansweert
0113-381945
schuttevaer@prisma-scholen.nl Het volgende mededelingenblad wordt verwacht op vrijdag 2 december.
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Wist u dat...
Het groene schoolplein begin deze week
een flinke onderhoudsbeurt heeft
gekregen!
We vanaf nu flink de schouders eronder
gaan zetten om ons groene schoolplein
goed te blijven onderhouden.
We op zoek zijn naar ouders, verzorgers,
opa’s of oma’s die het leuk vinden ons
gedurende het schooljaar enige keren
onder schooltijd een helpende hand willen
toesteken bij het tuinonderhoud (Voor
meer info kunt u terecht bij juf Marjon).

Er op school corona zelftesten uitgedeeld
worden aan de kinderen zodat ze
regelmatig zichzelf thuis kunnen testen bij
klachten en/ of symptomen. Vraag hier
gerust om bij de leerkracht van uw
kind(eren) of bij Juf Marjon.
Er al veel zakken met kleding op school
ingeleverd zijn voor de Bag 2 School
kledingactie.
De kledingactie nog tot 15 november loopt.
Heeft u dus nog kleding in de kast hangen
die niet meer gedragen wordt, stop het in
een zak en lever deze in bij ons op school.
Wij zijn er blij mee.

Wij het als school belangrijk vinden om
gezond eten en drinken te stimuleren. 
Wij daarom als school heel erg blij zijn dat
we ingeloot zijn om mee te mogen doen
aan gratis schoolmelk voor alle kinderen
en vanaf 7 november hiermee starten. 

De ouderraad heel hard op zoek is naar
helpende handen bij de vele activiteiten
die ze gedurende het schooljaar
organiseren.
Wanneer u graag een helpende hand
toesteekt hiervoor het ouderhulp formulier
kunt invullen. Deze formulieren terug kunt
inleveren bij de leerkrachten.

Op zoek naar Sinterklaas
Vrijdag 2 december is het Sinterklaasfeest op
school. We zijn op dit moment nog op zoek naar
(een) Sinterklaas. Heeft u iemand in de familie of
vrienden/kennissenkring die die taak heel leuk
zou vinden en op 2 december ook nog vrij is, dan
horen wij dat graag. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met juf Naomi of juf Hanny.

Nationaal Schoolontbĳt
Dinsdag 8 november doen we mee met het
Nationaal Schoolontbijt, in de bijlage leest u er
alles over.

De kinderen hoeven die ochtend niet huis te
ontbijten, dat doen we met zijn allen in de klas.
Geeft u die ochtend wel een bord, beker, bakje
en bestek mee? Het liefst even in een apart zakje
want het komt vies mee terug.
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